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Vi ansøgte Dansk Sejlunion om støtte til 3 camps i 2020
●

Cool-camp i Sejlklubben Køge Bugt 14-15 marts 2020
Cool-camp troede vi fem dage før campen, at vi nok kunne afholde, men timingen med at
statsministeren lukkede Danmark ned gjorde, at vi måtte aflyse.

●

Espergærde camp juni 2019 20. - 21. Juni 2020
Vi havde en skøn weekend - endelig fik vi samlet de dygtigste Terasejlere og en masse nye.
Stor ros til det lokale hold fra Espergærde Sejlklub for solid støtte.
https://rstera.dk/dokumenter/RapporttilDS-TeracampEspergaerde2020.pdf

●

Grenå camp 2020 22-23. August 2020
Denne camp blev vi også nødt til at aflyse, da Århusområdet var et Coronasmittecenter på det
tidspunkt.

Vi fik i stedet afholdt en inspirationsdag hos Rørvig Sejlklub og det var en stor succes. Rørvig vil meget
gerne have at vi afholder en hel camp 2021, og de har to gange siden været på besøg hos SKB for at lære
mere. https://rstera.dk/dokumenter/Roervig_2020.pdf
Brøndby Strands Sejlklub (BSS) afholdt et super godt åbent kredsmesterskab, hvor bla. Grenå Sejlklub
deltog “udefra”. Emil Boie Jensen fra SKB løb med sejren foran Andreas Bjerre fra Grenå i Tera Pro.
I Tera Sport var det brødrene Christian og Simon Maindal fra BSS som nappede guld og sølv.
http://ungdom.bss.dk/nyheder/319-abent-koge-bugt-kredsmesterskab-2020-resultater

Vores UDM hos Harboe Cup blev aflyst til stor ærgelse, men i stedet for at fokusere på at holde en camp
mere tog vi - via SKB - teten på at afholde UDM for Tera Sport. Vi dannede Lohke Sailing Cup hos SKB
https://www.manage2sail.com/da-DK/event/lohkesailingcup#!/ 26-09-2020 - 27-09-2020 som blev
anerkendt som UDM.
Dette DM var også lige ved at skulle aflyses, da vores statsminister nåede at sænke forsamlingsforbud ned
til 50 kort før stævnet. Med lidt trylleri og aktiv hjælp fra Mikael Jeremiassen, Henrik Tang og Christian
Lerche fra Dansk Sejlunion fik vi skruet en god model sammen hvor vi var EKSAKT 50 - incl et godt Feva
felt.

Vi havde to skønne dage, hvor vi fik kåret Tera Sport UDM vindere, Feltet med Tera Pro endte med at være
så lille, at vi konverterede alle til Tera Sport, hvilket gav en klart bedre sportslig oplevelse for alle. Emil Boie
Jensen fra SKB sejlede solidt, mens sølv og bronze blev afgjort på marginalerne mellem Andreas Bjerre fra
Grenå (sølv) og David Christoffersen fra SKB (bronze).

2020 blev pga Corona et noget rodet år med for få aktiviteter, men vi fik maksimeret vores indsats under
svære vilkår.
Bestyrelsen har for 2021 igen ansøgt Dansk Sejlunion om støtte og fået støtte til næsten alle ønskede
aktiviteter. Vi takker meget!

Ud over camp aktivitet skal vi have stævneaktivitet op før det Tera VM, som afholdes hos SKB 1-7. August.
Planlægningen er i fuld gang pt med Tim Krat, Lau Christoffersen, Jakob Pedersen og Peter Toft fra SKB
som styregruppe. Vi skal bruge mange hænder og RIBs til dette VM - kan du hjælpe og har du lyst til at
bidrage så kontakt Peter Toft på pto@skb.dk eller mobil 22923862.
Peter Toft, bestyrelsesformand Dansk Tera Klub

